Produktionsmedarbejder
Har du fokus på optimering af drift, og vægter du kvalitet højt?
Så er du måske den rette medarbejder til vores produktion i Ålbæk.
Tenax Sild A/S er den førende leverandør af sild, fiskefrikadeller og fiskepaté til dagligvarehandlen og
foodservicesektoren i Danmark. Vi er en travl virksomhed, og vi har lige nu to ledige stillinger i vores
blanderier på fabrikken i Ålbæk - én stilling i vores dressing/lage blanderi og én i vores caviar/pate
blanderi.
Du vil blive en del af et team, hvor samarbejde er omdrejningspunktet for at lykkes. Du skal være en
stærk holdspiller på tværs af din egen og andre afdelinger og samtidig kunne arbejde selvstændigt og
træffe beslutninger, når dette er påkrævet.
Din profil
• Du er uddannet mejerist eller har anden relevant uddannelse indenfor fødevarer
• Du har erfaring fra fødevarebranchen
• Du har truckcertifikat
• Du trives med fysisk arbejde
• Du kan læse og forstå en opskrift
• Du er selvstændig, kvalitetsbevidst og løsningsorienteret
• Du er positiv, har et godt humør og vægter en god tone i det daglige
Vi tilbyder
• Sidemandsoplæring
• Fast fuldtidsstilling
• En virksomhed i udvikling
Interesseret?
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag mrk. ”Selvstændig medarbejder” til
ansoegning@tenax.dk.
Yderligere information om stillingen kan rettes til: Dorrit Pedersen, HR, Mobil +45 27571401
Vi afholder løbende samtaler.

Tenax Sild A/S er den førende leverandør af sild, fiskefrikadeller og fiskepaté til
dagligvarehandlen og foodservicesektoren i Danmark. Derudover eksporterer Tenax
Sild A/S til flere europæiske lande. Tenax Sild A/S er en velkonsolideret virksomhed,
som gennem de seneste år har cementeret sin position i markedet. Et af de seneste
tiltag er opkøbet af Launis A/S´ kendte kvalitetsprodukter indenfor sild, fiskefrikadeller, Kaviar og paté. Produktionen foregår på Tenax Sild A/S´ fabrikker i Nyborg
og Ålbæk, hvor de centrale administrative funktioner samles på hovedkontoret i
Nyborg. Med varemærker som Tenax, Lykkeberg og Fiskemandens er virksomheden
nu den klart ledende inden for kategorien i Danmark. Læs mere på www. Tenax.dk.
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